
Bevat kopieën van nooit eerder gepubliceerde historische
documenten bijeengebracht uit internationale archieven.
“De Nazi achtergronden van de ‘EU te Brussel’ bewijst dat
de voornaamste grondleggers van de Europese Unie werden
aangeworven uit dezelfde technocraten, die eerder de
plannen smeedden voor een Europa na de Tweede

Wereldoorlog onder Nazi gezag.

Door te onthullen hoe de ondemocratische aard van de
Europese Unie overeenkomsten vertoont met de na-oorlogse
plannen van de Nazi’s voor een ‘totaal Europees economisch
grondgebied’, bepaalt de schokkende informatie in dit boek
het begin van het einde van het zogenaamde “EU Project”.

Met op de achtergrond in gedachten, dat het Europa van
heden staat te wankelen op de rand van economische

ineenstorting, eindigen de schrijvers met te tonen hoe een
nieuw Europa – ontworpen voor het volk en door het volk
– opgebouwd kan worden, dat zal leiden tot een wereld
waarin gezondheid, vrede en sociale rechtvaardigheid

bewaarheid worden.
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Zij die zich de geschiedenis 
niet kunnen herinneren zijn 

veroordeeld deze te herhalen.
George Santayana
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Voorwoord door August Kowalczyk

Wij kunnen op verschillende manieren vriendschap krijgen.

Hij, die vriendschap krijgt door de WAARHEID, 
is een gelukkig mens.

Gelukkig, want buiten vertrouwen, hoop en liefde bestaat er
RECHTVAARDIGHEID – hetgeen WAARHEID betekent. Het duikt
vaak op tussen de rommel van onze naïviteit en onwetendheid –
maar het wordt een stuwende kracht achter ons ‘nieuwe’ denken
en is noodzakelijk bij het ondernemen van actie.

En dan, in het universum van de mensheid staat iemand op, of zijn
er die het weten.

Feitelijk weten zij wèl of zij pretenderen het te weten. Als onze le-
vens en ons universum is ingevuld met geschiedenis, die in onze
levens, in ons bestaan, zijn ingebrand, dan bestaat er een kans dat
wij heel gauw hen die hoofdzakelijk alleen maar praten kunnen
herkennen.

Een enkele keer kunnen wij stemmen herkennen, die wij vroeger
hoorden, de stemmen van hen die de WAARHEID al eens bedrogen
hebben. Gelogen, bedrogen en verdraaid. Soms zijn het de stem-
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men van hen die doodden, soms
die van hen die de opdrachten
gaven – te doden! Nu, na een ge-
slaagde vermomming steken zij
hun vingers in de lucht en roepen
“dood niet!”

En soms komen achter de gordijnen
die het opschrift Europese Commis-
sie dragen, gezichten naar voren,
die ik persoonlijk ken, maar niet bij
hun voor-, of achternaam.

Dit is de beschuldigdenbank in het
Neurenberg Proces, de directeuren,
de juridische adviseurs en de inge-
nieurs van de bouwplaats Oswie-
cim – de chemische fabriek van IG
Farben Auschwitz.

Zij zagen de dood en de zielsangst van hen die stervende waren,
maar zij wendden hun ogen af naar een verre horizon.
Zij hoorden harde kreten van de schofterige toezichthouders, hun
vloeken en de doffe klappen die zij uitdeelden, vaak dodelijk; gek
genoeg waren zij volslagen doof voor de roep om hulp of genade.
Rustig hielden zij hun hand aan de pols van de bedrijfsresultaten
en beschermden zij hun winst.

In Den Haag, de regeringsstad van Nederland, hoorde ik op 14 juni
2003 – de dag van de 63e verjaardag van het eerste transport naar
Polen, getatoeëerd met de nummers van 31 tot 728 KL Auschwitz
– de simpele woorden, heel duidelijk vanwege hun eenvoud en his-
torische werkelijkheid.

Deze woorden werden uitgesproken door dr. Matthias Rath, op-
richter van de Health Foundation. Deze Haagse bijeenkomst bracht
mensen samen vanuit de hele wereld, die waren getuigen van de
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Voorwoord door August Kowalczyk

woorden die hij sprak. Deze bij-
eenkomst eindigde met een aan-
klacht gericht aan het
Internationale Hof van Justitie in
Den Haag.

Deze aanklacht, zoals elke andere
aanklacht, bevatte vele bewijzen,
maar was ook een lering en het leek
dat het doek was gevallen, dat de
WAARHEID verborg. Hoewel mis-
schien nog niet gevallen, maar een
klein beetje geopend waardoor de
feiten betreffende geld, kartels, de
farmaceutische industrie en mijn
persoonlijke schuldenaar, het IG
Farben kartel, zichtbaar werden.

Tot op heden heb ik de schadever-
goeding nog steeds niet ontvangen
waar ik recht op heb vanwege mijn
slavenarbeid, waaraan ik vanaf
april 1941 tot mei 1942 toe ge-
dwongen werd op het industrieter-
rein van IG Farben Auschwitz. De
bouwsels, die het tegenoverge-
stelde zijn van vrijheid, stonden
weer aan de kant van de beul en
niet van het slachtoffer.

Ik ondersteunde de aanklacht aan
het Internationale Hof van Justitie in
Den Haag met mijn handtekening –
August Kowalczyk, vroegere gevan-
gene in het Nazi Duitse concentra-
tie en vernietigingskamp Auschwitz,
mijn nummer was 6804.

IG Auschwitz was een volle
100% onderafdeling van het IG
Farben kartel (BAYER, BASF,
HOECHST). Het was het groot-
ste industrieterrein in Europa
in de 2e Wereldoorlog en
werd gebouwd voor de vervaar-
diging van synthetische benzine
en rubber voor de verovering
van het Europese Continent
door het Duitse Leger ten gunste
van dit olie en Chemie kartel.

Dit industrieterrein van 24 km²
werd gebouwd door slavenar-
beiders van het Auschwitz
concentratiekamp. August Ko-
walczyk was een van hen. Hij
is ooggetuige van een Europa
onder de wrede overheersing
van het kartel – en ‘hoeder van
de herinnering’.



Sinds 2003 hebben onze gezamenlijke acties geleid tot het pro-
gramma ‘Europa voor het volk en door het volk’, die de grondslag
vormt voor het ‘Peoples Project for a European Constitution’ (Volks-
project voor een Europese Grondwet).

Dit boek is een beschrijving van hoe WAARHEID – de werkelijk-
heid, het begrip en boven alles de kennis en het vertrouwen – el-
kaar trachten te vinden. En hoe wij, vanuit persoonlijke ervaringen,
door een ‘terugblik op herinneringen en gezondheid’, een sociale
openheid kunnen bereiken en politieke pogingen doen om de holle
leuzen, voornamelijk verkiezingsleuzen en dergelijke te ontmante-
len in naam van de WAARHEID.

Alleen dan kunnen wij vrienden worden in WAARHEID.

August Kowalczyk 

August Kowalczyk maakte een samenvatting van zijn Auschwitz
ervaringen in het boek: ‘A Barbed Wire Refrain’. 
(Een prikkeldraad refrein)
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Inleiding

Dit boek vertelt een verhaal, waar vele lezers, om duidelijke rede-
nen, in eerste instantie bezwaren tegen hadden. Met als argument
dat als de diepgaande historische informatie, die in dit boek is vast-
gelegd, waar zou zijn. Zij er vanzelfsprekend eerder over gehoord
zouden hebben.
Met dit in gedachten menen wij, als schrijvers, de verantwoorde-
lijkheid te hebben de lezers aan te moedigen niet alleen dit boek
te lezen, maar ook de bronnen en documentatie te bestuderen, die
onder aan de bladzijden worden gegeven.

Bijna driekwart eeuw lang werd de wereld verteld, dat de Tweede
Wereldoorlog (WO II) werd veroorzaakt door een krankzinnige
(geesteszieke heet dat tegenwoordig), Adolf Hitler en zijn aanhang
van racisten, de Nazi’s. De feiten zijn, dat WO II een veroverings-
oorlog was ten gunste van het chemie, olie en farmaceutisch kartel.
Met als doel bezit te krijgen over de miljarden dollar-afzetmarkt op
de zich ontwikkelende terreinen van gepatenteerde chemische pro-
ducten.

Officiële documenten van het Amerikaanse Congres en het Neu-
remberg Oorlogsmisdadigers Tribunaal laten onweerlegbaar zien,
dat WO II niet alleen was voorbereid, maar ook op logistiek en
technisch gebied mogelijk werd gemaakt door het grootste en be-
ruchtste olie en farmacie kartel in die tijd, namelijk: het IG Farben
kartel, bestaande uit Bayer, BASF, Hoechst en andere chemische
bedrijven. De samenvatting van de aanklacht in Neuremberg geeft
aan, dat zonder IG Farben de Tweede Wereldoorlog nooit plaats
gehad zou hebben.

U zult uit dit boek opmaken dat de 1e Wereldoorlog (WO I), de op
één na grootste tragedie van de 20e Eeuw, in feite de eerste poging
was tot wereldoverheersing van deze groep industrieën. 

Inleiding
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Maar, dat niet alleen, nadat deze beide militaire pogingen om Eu-
ropa te onderwerpen gefaald hadden, investeerde het olie en far-
maceutisch kartel in een derde poging: de economische en politieke
onderwerping van Europa door middel van de ‘Brusselse EU’.

Niet verbazingwekkend is dus, dat de voornaamste architecten van
de Brusselse EU werden aangetrokken onder de technocraten, die
al eerder plannen hadden gemaakt voor een Europa na de 2e We-
reldoorlog onder het bestuur en de macht van een Nazi/kartel co-
alitie. Dit boek zal u kennis laten maken met deze aandeelhouders
van het kartel – niet gekleed in militaire uniformen, maar in grijze
pakken – waarvan de beruchtste Walter Hallstein is, de eerste pre-
sident van de zogenoemde Europese Commissie.

Het antwoord op de vraag, waarom u nooit over deze schokkende
feiten hebt gehoord is eenvoudig. Na 1945 heeft het kartel honder-
den miljarden dollars geïnvesteerd in slechts één doel: de geschie-
denis te herschrijven en hun criminele verleden te verbloemen. Dit
verbergen van de waarheid met betrekking tot het veroorzaken van
twee wereldoorlogen door de grote industrieën, werd duidelijk de
voorwaarde van de derde poging van het kartel – dit keer via de
Brusselse Europese Unie – voor de verovering en overheersing van
Europa.

Het is duidelijk, dat het kartel hoopt haar belangen, in te kunnen
bouwen in de Europese Unie zonder dat haar duistere verleden
bekend zou worden. Dit plan is echter niet gelukt. De publicatie
van dit boek en de tientallen duizenden authentieke bewijsstukken
waaraan het refereert, betekent dat het Brusselse EU experiment
voorbij is. Geen democratisch mens, organisatie of partij kan nu
deze derde poging tot onderwerping van Europa ondersteunen.

Dit boek is ook een unieke gelegenheid voor al die politici en po-
litieke partijen, die verleid zijn de EU te steunen, zonder haar
achtergronden en hare ware doel te kennen. Dat zijn de 27 staats-
hoofden, die het ‘Verdrag van Lissabon’ tekenden, waarvan de
meerderheid geen notie had, dat hun handtekening een ‘Machti-
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gingswet’ was voor het kartel en haar aandeelhouders om in Eu-
ropa naar de macht te grijpen. Deze politici en politieke partijen
krijgen nu de kans om 180° te draaien en openlijk hun steun in
te trekken aan een vorm van Verenigd Europa dat gebouwd is op
tientallen jaren van leugens en bedrog.

Voor de inwoners van het Verenigd Koninkrijk is de openbaarmaking
van de historische achtergronden van de EU bijzonder pijnlijk.

Na in – WO I en WO II – een beslissende rol te hebben gespeeld in
het voorkomen, dat Europa door het kartel en haar politieke aan-
deelhouders werd veroverd, worden zij er nu mee geconfronteerd
dat de grote menselijke offers, die hun landgenoten hebben opge-
bracht, voor niets zijn geweest. Door hun onderwerping wegens het
‘Verdrag van Lissabon’ zullen de Britten en nakomelingen, onder
het juk komen van dezelfde belangengroep, die al twee keer ge-
tracht heeft hen te onderwerpen.

Wij moedigen u, lezer van dit boek, aan om deze belangrijke in-
formatie te verspreiden onder familie, vrienden en kennissen, uw
collega’s op het werk en in uw leefomgeving. Bovendien moedigen
wij u aan om uw politieke vertegenwoordigers – op gemeentelijk,
provinciaal, landelijk en Europees niveau – te confronteren met de
feiten, die in dit boek vermeld staan. Als u dat doet moet u hen voor
de keus stellen: Of zij kunnen hun ogen sluiten voor de waarheid
en daarmee op een roekeloze manier de overname van de EU door
een dictatorschap van belangen van grote industriële bedrijven
steunen, of zij kunnen de democratie beschermen en de levensbe-
langen en de gezondheid van miljoenen mensen. De keuze, die
deze politici maken met betrekking tot hun opstelling ten opzichte
van de EU in Brussel, zal de belangrijkste zijn in hun politieke loop-
baan.

Toen in 1945 de laatste poging van het kartel, om Europa te onder-
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werpen was mislukt, was het meest gehoorde en gebruikte excuus
dat “zij het niet hadden geweten”. Na de publicatie van dit boek
kan geen hedendaagse politicus een dergelijk excuus aanvoeren
voor zijn blijvende steun aan de EU.

Vanuit historisch perspectief is het in beweging komen van het volk,
het belangrijkste, dat nu vereist is. Extra belangrijk, omdat politici
in vele landen van Europa beïnvloed zijn door de bedrijfsbelangen
van het olie en farmaceutisch kartel; daardoor zijn zij niet langer
de belangenbehartigers van het volk. Een volksbeweging kan
daarom de enige garantie bieden op vrijheid, democratie en onaf-
hankelijkheid voor de bevolking. 
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“Het Machtigings Verdrag van Lissabon” – 
Uitgangspunt voor de poging van het olie en 

farmaceutisch kartel voor de onderdrukking van Europa.
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Om de referenties (onder aan de bladzijden) te bestuderen ge-
lieve u het betreffende nummer in te voeren in de web pagina van
ons boek in de zoekfunctie aan de linkerkant en op ‘Go’ te klikken.
http://www.reject-the-eu.co.uk/nazi-roots/introduction/index.html


